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Met fotoverslag van eerste WerkplaatsGouda op 7 april 2015 View this email in your browser

Inspirerende start WerkplaatsGouda!
Ruim 150 betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van 
organisaties bogen zich 7 april in de Chocoladefabriek over de vraag welke 
onderwerpen belangrijk zijn voor Gouda. Na het inventariseren zijn 12 thema's 
gekozen. In kleinere groepen is verder uitgewerkt hoe deze tot bloei kunnen komen. 
We zijn heel benieuwd welke mooie initiatieven hieruit voort komen!
 
Nieuwsbrief
Om je op de hoogte te houden van de voortgang sturen we regelmatig deze 
nieuwsbrief. Gevoed met alles waar de verschillende groepen mee bezig zijn. Stuur 
dus je nieuws, activiteiten, ontplooide initiatieven etc., liefst met een fotootje, naar 
werkplaats@gouda.nl. Of deel je nieuws op onze Facebook-pagina. Zo kunnen we 
elkaar informeren over al het moois dat in Gouda gebeurt.

Een fotoverslag van de 1e WerkplaatsGouda

Op	15	apr.	2015,	om	13:46	hee4	Gemeente	Gouda	<werkplaats@gouda.nl>	het	volgende	geschreven:
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Het Goudse netwerk wordt in kaart gebracht.  Een volle trap in de Chocoladefabriek.

Wat vinden (vlnr) Bram Talman, Heleen van Praag 
(Gouda Bruist), Wim van der Hoeven (wijkteam 
Gouda Oost) en Jacoline Stout (projectleider 
WerkplaatsGouda) van WerkplaatsGouda?

En, wat vindt het publiek?



De thema's zijn verzameld. Door stickertjes te plakken 
kan worden aangegeven welke onderwerpen je het 
belangrijkst vindt.

Daarna werden de groepen gevormd; iedereen kon 
zelf kiezen over welk onderwerp je mee wilde denken.

Overzicht van alle thema's
Over de volgende onderwerpen is in groepen gesproken tijdens WerkplaatsGouda:

Gouda aantrekkelijker voor jongeren en ondernemers
Leefbaarheid en samenleven
Kunst en cultuur
Zorgen voor elkaar
Duurzaamheid/vergroeningsagenda
Stageplekken voor jongeren
Goudasfalt
Kunst en cultuur voor jongeren
Verbinding, leefbaarheid, diversiteit in wijk/stad
Leegstand (monumenten, winkels en bedrijfspanden)
Werkplaatsfonds

In de volgende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de voortgang van de groepen! Heb je nieuws? Mail 
het dan naar werkplaats@gouda.nl. 
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Aan het werk in de groepen.

Aan de slag!
De meeste groepen hebben een trekker. Dit is degene die ervoor zorgt dat de groepsleden 
die aangegeven hebben verder te willen met het onderwerp, ook met elkaar aan de slag 
kunnen gaan. Samen werkt de groep dan aan initiatieven of bespreekt hoe bijv. het 
Werkplaatsfonds verder wordt uitgewerkt. 

Van alle groepsgesprekken is een gespreksvel gemaakt. Deze aantekeningen zetten we nu 
om in een schema en sturen we zo snel mogelijk aan alle trekkers toe. Als er geen trekker is 
benoemd en je wilt toch met het onderwerp aan de slag waarover je hebt gesproken, neem 
dan contact met ons op! 

Gouda Bruist
Ben je naar WerkplaatsGouda gekomen met een goed idee of initiatief dat niet besproken is, en wil 
je hier wel mee verder? Dan kun je ook terecht bij Gouda Bruist. Regelmatig organiseren zij een 
Bruispunt: een Gouds open podium voor frisse ideeën en nieuwe acties. De bijeenkomst is elke 
twee maanden en heeft een gevarieerd programma. Er zijn speedpresentaties over nieuwe 
Goudse initiatieven en ideeën en succesvolle acties. Andere onderdelen op het programma zijn 
#durftevragen en #plakzuil. Er is ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Bij Bruispunt tref je andere enthousiastelingen, doe je inspiratie en ideeën op en kun je vrijuit 
brainstormen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. De data in 2015 zijn: 16 april, 11 juni, 24 
september en 26 november. Kijk voor meer informatie op www.goudabruist.nl.

Ben jij erbij geweest? Laat ons dan weten wat je ervan vond. Mail je 
opmerkingen, positieve of minder positieve ervaringen of tips!
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Samen - slim - simpel
Met WerkplaatsGouda biedt de gemeente Gouda meer ruimte aan 
innovatieve burgers, ondernemers en organisaties om initiatieven te 
ontplooien.

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners, ambtenaren en 
bestuur bundelen hun krachten om gezamenlijk vraagstukken op te 
pakken, belemmeringen weg te nemen en op een nieuwe manier 
samen te werken.
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